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Sammanfattning nr 2 av fokusgruppintervjuerna med enhetschefer SoL  

(april-maj 2011) 

 

strukturerad enligt teoretisk modell utvecklad av Stressforskningsinstitutet i Stockholm i 

samarbete med Siegrist J.  

 

      Arbetsplatsfaktorer 

- Mål - Klarhet om organisationens mål, arbetets målsättning:  

När det gäller arbetsmiljöarbetet är det oklart vilka mål organisationen arbetar mot, så 

arbetsmålsättningen ni har är oklar. Det saknas systematik. Ni vet inte riktigt varför och 

inte heller på vilket sätt ni ska arbeta med området. Ni ser heller inte helt meningen/syftet 

med ett systematiskt arbetsmiljöarbete, eftersom det tar tid i förhållande till vad ni får ut 

av det. Tid har ni ont om och för er blir det som att bara producera papper. Det händer att 

ni för dokumentation och att ni skriver t ex konsekvensbeskrivningar när ni ser 

brister/behov i er verksamhet och när ni inte kan ta ansvar för följderna av det som sker, 

men ni uttrycker att ni inte får den respons ni önskar och det tar lång tid innan någonting 

händer. Förutom arbetsmiljöarbetet upplever ni att det inte är klargjort på ett tydligt vis 

vad som förväntas av ert ledarskap som enhetschefer. Ni upplever er ofta splittrade och 

otillräckliga och att ni är tvungna att arbeta efterhjälpande. Ni efterlyser verktyg att arbeta 

med i förhållande till er personal. 

-  Struktur - Organisationsstruktur, organisationsegenskaper, organisatorisk 

effektivitet, organisatorisk stabilitet, förändring i position - flexibilitet:  

Vad gäller organisationsstrukturen så beskrivs den som klar, det finns tydliga regler på 

arbetsplatsen om vem som gör vad, vilka avdelningar som gör vad, och vem som fattar 

beslut, men befattningsbeskrivningar behöver ändå uppdateras. 

Vad gäller egenskaperna för organisationen är att den är organiserad (den är inte formlös, 

eller desorganiserad, eller flexibel).  

Den organisatoriska effektiviteten däremot upplever ni brister i, eftersom ni måste stå till 

svars för dåligt genomförda beslut och åtgärder. Ni måste ta emot negativ kritik från 

personal, boende och anhöriga när det inte fungerar ute i verksamheten. Det 

administrativa omfånget i ert arbete har ökat, samtidigt som ni ser behov av att ha mer tid 

för er personal. Ni har stora personalgrupper ca 30-45 personer per enhetschef och det 

händer att ”eldsvådor” uppstår och att ni måste ”släcka bränder”.  Ni upplever att ni 

ständigt får nya riktlinjer och rutiner, som ska omsättas till den egna verksamheten, men 

att tid inte finns till att sitta ned med dem och fundera över hur de ska få uttryck i er 

verksamhet. I nuläget tar man tag i problemen först när de dyker upp och arbetar inte 

förebyggande innan problem uppstår.  Ni har synpunkter på den politiskt styrda 

verksamheten i form av brist på samarbete mellan tjänstemän och politiker. Ni ser behov 

av att konsekvenserna av politikernas beslut förtydligas, vilka effekterna blir av deras 



   2011-06-15 

2(4) 
 

beslut. Tjänstemännen är politikernas kunskapsbank, förmedlar de rätt information, 

undrar ni, eller får de inte sina röster hörda? Ni har också synpunkter på vårdkedjan som 

sådan t.ex. korrektheten i SVPL’s (Samordnad Vårdplanering’s) informationsöverföring 

till hemområden betr. vårdbehov och hjälpmedel, och också Myndighetsenhetens beslut 

och utredningar, som ni upplever kan vara bromsklossar i er verksamhet.   

Vad gäller graden av stabilitet i strukturen, så har omorganisationer skett under de senaste 

åren, vilket ni upplever inte har varit till fördel för er verksamhet. Omsättningen av 

enhetschefer har procentuellt varit hög, flera sjukskrivningar och några avhopp, vilket lett 

till att enhetschefer har fått byta områden och tjänster har blivit tillsatta med vikarier. Ni 

som stannat kvar har fått vara flexibla i er position. Inom loppet av tre år har ni nu 

nyligen fått en tredje Socialchef och den senaste verksamhetschefen har nyligen blivit 

uppsagd och ert närmsta ledarskap bedrivs i dag i projektform. 

- Ledning - Relation till närmaste chef, närmaste chef som samordnare, ledningen, 

typ av ledarskap – konsultativt och kontrollerande ledarskap 

Ni upplever att ni har fått alltför lite bekräftelse/feedback av er verksamhetschef. Ni 

upplever att ledarskapet hon bedrivit har varit svagt, att ledarskapsförmågan hos henne 

har brustit, vilket har fått effekter längst ut i verksamhetsleden. Ledarskapet har inte sett 

till enhetschefers totala arbetsbörda och ansvar. Ni menar att er närmsta chef har varit 

orderstyrd med alltför stor arbetsbörda. Ni efterlyser i dag en chef som ger uppbackning 

och stöd i ledarskapsfrågor. Några av er upplever att ni har haft en nära relation till er 

tidigare verksamhetschef, att hon är en empatisk person, att hon har lyssnat och visat 

omsorg i er situation, men att det där sedan har stoppat upp.  Detta har fått till följd att 

hon upplevs som lyssnande, men sedan inte bryr sig om/förstår vikten av att åtgärda. För 

flera har hon varit en frånvarande chef, som varit mycket svår att få tag på. Av det ni 

förmedlat kan man inte beskriva henne som en öppen chef, eftersom hemlighetsmakerier 

och hysh-hyshande har förekommit, som spridit en osäkerhet hos er och fått er att ”tassa 

på tå”. Ni upplever att ledarskapet ni har haft har skapat röra och frustration bland 

enhetschefer genom just bristen på närvaro, uppbackning och stöd. Hon har inte tagit tag i 

uppenbara problem, inte sett dem som ett vi-problem. Detta har fått till följd att ni känt er 

ensamma. Så de rätta förutsättningarna har ni inte haft för att bedriva den typ av 

ledarskap ni själva vill och ser behov av. Ert arbetssätt har ofta varit efterhjälpande och ni 

upplever att otydligheten i ledarskapet medfört att ni har haft svårt för att få med er egen 

personal, eftersom ni inte alltid själv vetat hur och varför man ska verkställa. 

Medarbetarsamtal har ni inte haft på lång tid och då genomfördes de på ett felaktigt vis. 

Er arbetsmiljö har aldrig kommit upp som en punkt varken i verksamhetsmöten, eller i 

medarbetarsamtal. Er chef har fungerat som en förvaltare, inte som utvecklare. 

Ni har ändå upplevt viss frihet i ert arbete, ni tycker att ni fått er verksamhetschefs 

förtroende i att driva ert arbete, hon har inte misstrott er. Göra mässigt har det funnits 

utrymme för egna idéer och utveckling i er verksamhet, under förutsättning att det inte 

kostar pengar. Ledarskapet ni har haft har inte varit kontrollerande, men heller inte 

konsultativt eftersom er chef varit frånvarande.  
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- Frihet - Beslutsfrihet, inflytande 

Det har förväntats av er att ni ska kunna ta egna beslut och att ni ska kunna vara 

ansvariga för dem, men friheten ni upplevt i ert arbete har också haft en baksida, eftersom 

målen, strukturen och ledningen innehållit svagheter och brister. För flera av er har denna 

typ av frihet blivit en belastning, eftersom det inte har varit klart för er på vilket sätt ni 

ska verkställa och arbeta med förändringsarbetena. När ni haft behov av att stämma av 

med er chef har det brustit i responsen.       

Vad gäller inflytandet i organisationen och hos ledningen upplever ni att den har varit så 

gott som obefintlig. Ni och er personal har upplevt er överkörda och att det inte funnits 

någon delaktighet eller förankring innan beslut har tagits inom organisationen. Er uppgift 

har varit att förankra och implementera, utan att på förhand ha fått fullgod information 

och blivit delaktiga i det som ska drivas igenom i verksamheten.   

- Demokrati och rättvisa - Manifesterad yttrandefrihet, arbetsplatsdemokrati, 

beslutsrättvisa 

Det är si och så med denna punkt. Ni talar inte om för er chef vad ni verkligen tycker och 

tänker, ni vill inte besvära. Ni får inte den information ni behöver för att kunna vara 

delaktiga. Ni deltar inte självklart i diskussioner om framtiden och är inte heller med och 

påverkar uppåt. Ni får inte information innan viktiga beslut tas. Ni är inte med och styr 

förändringar som påverkar er verksamhet. 

Ni ger uttryck för att vara tveksamma till att beslut fattas på korrekt information. 

Misslyckade beslut tas inte tillbaka eller ändras och alla parter är inte representerade vid 

beslutsfattande. Det anses inte som viktigt att ni säger er mening i ärenden som berör er 

själva, och konsekvenserna av beslut som tagits ovanför er följs inte upp. 

- Konflikt och konflikthantering - Förekomst av konflikter, konfliktlösning 

Det verkar som att det inom organisationen råder en viss ”låt-gå-attityd” dvs problem och 

konflikter som uppstår försöker man inte lösa aktivt. Ofta inväntas i stället personalens 

reaktioner och det blir ”brandsläckningar” som gäller.  

- Humanitet och socialt stöd  

Av det ni har sagt tycker jag mig få fram att ni upplever att förvaltningen inte tänker lika 

mycket på medmänniskorna som på lönsamhet/kostnadsbesparingar och att det nästan 

råder en ”slit- och släng- mentalitet” av personal.  
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Arbetsfaktorer  

- Stimulans 

Ni upplever stor variation i ert arbete och att ni får stimulans. Ni upplever att ni kan få 

utlopp för kreativitet och att ni kan bli bekräftade och bejakade i förhållande till er 

personal, vårdtagare och anhöriga. Men otydligheten från ledningens sida gör att er 

relation till medarbetarna riskeras att bli skadad och att tilliten mellan er kan bli störd. Ni 

uttrycker också behov av att få utvecklas i ert ledarskap och att få näring till er yrkesroll 

och att det framöver ska arbetas mer med ledarskapsfrågor. 

- Påverkansmöjligheter i arbetet 

Ni uttrycker att ni har möjlighet att till viss del bestämma hur arbetet ska utföras, men ni 

har mindre frihet att bestämma vad som ska utföras. Några av er upplever att arbete 

trycks på er och att ni sedan bara ska genomföra. 

- Krav 

Ni upplever att kraven som enhetschef har ökat, ni ska ha kvaliteter som ledare, ni ska 

vara visionärer, närvarande, handlingskraftiga osv. , samtidigt som ni ska vara 

administratörer, hinna med möten, arbeta snabbt, klara av deadlines. Tid ser ni som en 

bristvara. Ni ska ha inlevelseförmåga och social kompetens, och kunna tackla 

känslomässiga situationer. Ni ska förstå och lösa problem och också själv skapa 

arbetsuppgifter. Ni ska hålla er uppdaterade, ständigt lära nytt och löpande ta in ny 

information. Flexibilitet är ett måste. 

- Resurser 

Ni efterlyser utbildningar inom bl.a. demens och ledarskap. Inom arbetsmiljöområdet har 

ni fått utbildningar, men saknar hands-on praktiken. Ni efterfrågar verktyg att arbeta med 

er personal med både vad gäller kvalitetsutvecklingsarbete och arbetsmiljö. Ni ser också 

behov av utbildning för er personal som matchar dagens krav på omvårdnadsarbete. Om 

ekonomiska resurser hade funnits hade ni velat lägga tid på personalutvecklande insatser. 

Ni efterlyser tid för reflektion. 


